
Protokół ze spotkania Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie
Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2020 r.

W spotkaniu udział wzięli :
1. Agnieszka  Zańko  jako  Przewodnicząca  Rady  oraz  reprezentantka  Caritas  Archidiecezji

Lubelskiej
2. Katarzyna Fus jako członek Rady oraz przedstawicielka MOPR Lublin
3. Anna Prokopiak
4. Joanna Olszewska
5. Anna Kocot 
6. Anna Boguszewska
7. Małgorzata Kula

oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych:
1. Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” reprezentowane przez

Dorota Jędrych - Przerwę, Anna Mamałek – Piróg i Annę Droś,
2. Stowarzyszenie  na  Rzecz  Dzieci  i  Młodzieży  Niepełnosprawnych  Ruchowo  h

reprezentowane przez Alinę Starek i Lidię Chruściel,
3. Lubelskie  Forum  Osób  Niepełnosprawnych  Sejmik  Wojewódzki  reprezentowane  przez

Alicję Jankiewicz,
4. ,,Słoneczko”  Stowarzyszenie  Pomocy  Dzieciom  i  Młodzieży  Niepełnosprawnej

reprezentowane przez Olgę Czarny,
5. Krajowe Towarzystwo Autyzmu reprezentowane przez Teresę Wojtachnio i Iwonę Mróz,
6. Fundacja ,,ALPHA” reprezentowana przez Annę Prokopiak,
7. Stowarzyszenie „Camino” reprezentowane przez Waldemara Kozkiewicza,
8. Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  Potrzebujących  Wsparcia  IUVO reprezentowane przez

Małgorzatę Szestopałko,
9. PSONI Koło w Lublinie reprezentowane przez Małgorzatę Batorską.

Tematem spotkania było szeroko rozumiane pojęcie opieki wytchnieniowej.

Dyrektor  Wydziału  ds.  Osób  Niepełnosprawnych  UM  Lublin  Pani  Joanna  Olszewska
dokonała wprowadzenia w zagadnienie opieki  wytchnieniowej  dla mieszkańców miasta Lublina
w kontekście  realizowanych działań Miasta Lublin  oraz w odniesieniu  do programu rządowego
realizowanego w 2019 r.  Zagadnienie rozpatrzono w trzech obszarach:

1. usługa opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
2. usługi dzienne realizowane  w oparciu o placówki wsparcia dziennego,
3. usługi opieki całodobowej.

Przedstawione  zostały  dane  dotyczące  aktualnie  realizowanych  form  opieki  wytchnieniowej
i przeznaczonych ta ten cel środków Miasta w postaci:

• usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych,
• Programu ,,Asystent osoby niepełnosprawnej” - program realizowany przez Fundacje Fuga

Mundi i Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski,
• Bank usług środowiskowych - program realizowany przez MOPR,
• środowiskowe domy samopomocy,
• warsztaty terapii zajęciowej, kluby samopomocy etc.,
• ośrodki wsparcia.

Poruszono  także  kwestię  możliwości  zlecania  powyższych  działań  do  realizacji  organizacjom
pozarządowym.

Następnie poszczególne organizacje, po dokonaniu krótkiej prezentacji, zabrały głos:
1. Stowarzyszenie  Rodzin  Osób  z  Zespołem  Downa  „Ukryty  Skarb”  -  zgłosiło  potrzebę

zapewnienia opieki dzieciom z niepełnosprawnościami w okresie wakacji i ferii zimowych
poprzez organizację  np.  półkolonii.  Członkowie  stowarzyszenia są także zainteresowani
skorzystaniem ze szkoleń dla opiekunów osób niepełnosprawnych z zakresu pielęgnacji,
rehabilitacji osoby niepełnosprawnej itp.

2. Fundacja  ALPHA -zwrócono  uwagę  na  specyfikę  autyzmu  w  kontekście  sprawowania
opieki  nad  osoba  niepełnosprawną  oraz  potrzebę  realizacji  różnych  form  opieki



wytchnieniowej.
3. Stowarzyszenie „Camino” - pan Waldemar Kozakiewicz zgłosił potrzebę zapewnienia opieki

dzieciom  z niepełnosprawnościami  w  okresie  wakacji  i  ferii  zimowych.  Zwrócono  także
uwagę  na  problemy  związane  z  dotarciem  do  specjalistów  oraz  zbyt  dużą  ilością
dokumentów  do przygotowania.  Poruszono  także  kwestię  szkolenia  opiekunów
wyznaczonych do sprawowania opieki wytchnieniowej. 

4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia IUVO – zwrócono uwagę na
problem zapewnienia  opieki  osobom po 25 roku życia,  które po zakończonym pobycie
w ośrodku  wsparcia  pozostają  niezaopiekowanie  przez  żadną  instytucję  lub  program.
Prezes  Stowarzyszenia  wskazała,  że  dobrym  rozwiązaniem  byłoby  stworzenie  miejsca
zapewniającego  opiekę,  także  całodobową,  właśnie  przy  ośrodku  wsparcia,  ponieważ
zapewniło by to właściwą, specjalistyczną opiekę i nie narażało by osoby niepełnosprawnej
na  dodatkowy  stres  związany  z  nowym,  nieznanym  opiekunem.  Utworzone  miejsca
powinny  mieć  także  charakter  interwencyjny,  umożliwiający  zabezpieczenie  osoby
z niepełnosprawnością  w przypadku  nieprzewidzianych  sytuacji  życiowych  dotykających
opiekuna np. choroba.

5. ,,Słoneczko”  Stowarzyszenie  Pomocy  Dzieciom  i  Młodzieży  Niepełnosprawnej  –  Anna
Czarny  zgłosiła  zapotrzebowanie  na  półkolonie  oraz  poruszyła  kwestię  znajomości
opiekuna przez osobę niepełnosprawną.

6. PSONI  Koło  w  Lublinie  –  pani  Małgorzata  Batorska  wyraziła  potrzebę  opieki
wytchnieniowej,  całodobowo  i  we  wszystkich  formach,  także  opieki  w  okresie  letnim,
zarówno  dla  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych.  Opiekunowie  powinni  być  właściwie
przeszkoleni.  Poruszono  także  kwestię  właściwego  poinformowania  w  zakresie
świadczonej  usługi  opieki  wytchnieniowej  pracowników  instytucji  świadczących  usługi
z zakresu pomocy społecznej.

7. Krajowe  Towarzystwo  Autyzmu  –  pani  Teresa  Wojtachnio  zwróciła  uwagę  na  problem
zdefiniowania opieki  wytchnieniowej w odniesieniu do autyzmu. Są to głównie problemy
związane z dostępnością specjalistów, systematycznością i  długotrwałością takiej opieki.
Poruszono  także  kwestię  kosztów  realizacji  opieki  całodobowej  poza  miejscem
zamieszkania  osoby  niepełnosprawnej  w  odniesieniu  do  kwoty  180,-  zł  przewidzianej
w programie  rządowym  oraz  sytuację  osób  wysoko  funkcjonujących  nieobjętych
programem.

8. Lubelskie Forum Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki – Pani Alicja Jankiewicz
zadała pytania dotyczące:

• statystyk z realizacji programu ,,Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”,
• przystąpienia do programu „Centra opiekuńczo – mieszkalne”,
• zwróciła uwagę na problemy lokalowe organizacji w kontekście udostępnienia przez Miasto

lokali, w odniesieniu do rozwiązań zastosowanych w Zamościu, Tomaszowie i Gdańsku.

Pani Dyrektor Joanna Olszewska udzieliła odpowiedzi na powyższe pytania oraz podniosła
temat  współpracy  organizacji  pozarządowych  z samorządem  w  zakresie  prowadzenia  ,,miejsc
wytchnieniowych”. Stwierdzono, że organizacje maja doświadczenie i możliwości podjęcia takich
działań, jednakże głównym problemem są zasoby lokalowe.

9. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci  i  Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo – pani Alina
Starek przedstawiła możliwości Stowarzyszenia w odniesieniu do warunków lokalowych.
Wyraziła  też  potrzebę  utworzenia  mieszkania  chronionego  dla  dorosłych  osób
niepełnosprawnych,  gdzie  mogłaby  być  świadczona  opieka  wytchnieniowa  także
o charakterze interwencyjnym. Poruszyła też kwestę dotyczącą kryteriów przewidzianych
w programie rządowym w przypadku opieki dziennej.

10. Caritas  Archidiecezji  Lubelskiej  –  pani  Agnieszka  Zańko  opowiedziała
o „Wczasorekolekcjach” organizowanych przez Caritas z których korzystają zarówno dzieci
jak i dorośli. Rozważano kwestię liczby opiekunów w przypadku zorganizowania turnusów
integracyjnych  z  udziałem  osób  niepełnosprawnych,  możliwość  skorzystania  z  pomocy
wolontariuszy  (studenci  odbywający  praktyki),  darmowych  szkoleń  na  asystenta  osoby
niepełnosprawnej  odpracowywanych  podczas  ,,turnusów”.  Pani  Agnieszka  Zańko
poinformowała także o złożonym przez Caritas projekcie dotyczącym opieki wytchnieniowej



zabezpieczającym 8 miejsc pobytu całodobowego.

Następnie  w  ogólnej  dyskusji  wszystkie  organizacje  zadeklarowały  chęć  i  możliwość
współpracy w realizacji działań z zakresu opieki wytchnieniowej poprzez organizację szkoleń dla
opiekunów/asystentów, chęć włączenia się w organizację półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych,
czy poprowadzeniu mieszkań chronionych.

Na tym spotkanie zakończono.


